
 
 

Edital 01/2022/SBEM 

 

  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA TRIÊNIO 2022-2025 

 

 
 

A Comissão Eleitoral convoca os sócios da SBEM para a eleição da Diretoria Nacional 

Executiva (DNE), dos membros da Comissão Editorial Nacional (CEN) e do Conselho 

Nacional Fiscal (CNF), que exercerá mandato no período de 15 de julho de 2022 até a 

Assembleia Geral do XV ENEM, respeitando as disposições regimentais do estatuto da SBEM, 

seguindo a Orientação Normativa nº 02 (ON-SBEM Nacional n o 2) e o calendário eleitoral a 

seguir. 

 

 
1- DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS 

 O período para inscrição de chapas com programa de ações é de 15/03/2022 a 

15/04/2022.  

 A inscrição deve ser realizada por meio do preenchimento do Anexo B e enviado para 

o e-mail da Comissão Eleitoral (eleicoes@sbembrasil.org.br), juntamente com o plano de 

trabalho para o triênio.  

 As inscrições serão homologadas somente com o preenchimento completo do 

formulário, e verificando-se que todos os inscritos na chapa são sócios desta sociedade com 

anuidade de 2022 quitada.  

 Dentre os itens solicitados estão um Plano de Trabalho a ser desenvolvido no período 

da gestão da nova chapa (2022-2025), o qual ficará exposto no site da SBEM durante o período 

de votação. 

Os cargos a serem preenchidos são os seguintes: 

 

1.1 Diretoria Nacional Executiva (DNE) 

De acordo com o Estatuto da SBEM, a DNE é composta pelos seguintes cargos: 

Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 3º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º 

Tesoureiro. 

 

1.2 Comissão Editorial Nacional (CNE) 

De acordo com o Estatuto da SBEM, a CNE é composta por 18 membros eleitos, mais 

o 1º Secretário, que coordena a Comissão. A escolha de membros para compor essa comissão 

se dará juntamente com a eleição da DNE.  

O Estatuto estabelece o limite máximo de dois mandatos consecutivos e veda a 



participação de mais de 3 (três) membros de uma mesma Regional da SBEM ou de um mesmo 

Grupo de Trabalho nesta comissão. A lista, que compõe o anexo I deste edital, traz os membros 

eleitos da atual CNE, informa se eles estão no 1º ou 2º mandato e a qual SBEM Regional 

pertencem. Para compor a Comissão Nacional Editoral o candidato precisa estar em 

conformidade com a Resolução 06/2019/SBEM  

http://www.sbembrasil.org.br/files/resolucao6_2019.pdf.  

Os interessados em participar do CNE no triênio 2022 - 2025, deverão prencher o 

formulário próprio (Anexo A) e enviá-lo para e-mail da Comissão Eleitoral 

(eleicoes@sbembrasil.org.br) com as comprovações anexadas. Os membros atuais, que estejam 

no primeiro mandato, e que tenham intenção de permanecer no CNE precisam realizar 

inscrição. 

As inscrições serão homologadas somente com o preenchimento completo do 

formulário e a comprovação de que o interessado em participar da CNE é doutor, sócio da 

SBEM por no mínimo 3 (três) anos, com anuidade de 2022 quitada, e atua em ensino, pesquisa 

e/ou extensão na área de Educação Matemática, Educação ou área afim. 

 

 
1.3 Conselho Nacional Fiscal (CNF) 

De acordo com o Estatuto da SBEM, o CNF é constituído por 3 (três) membros 

efetivos e 01 (um) membro suplente, eleitos no mesmo período que a DNE, para o mandato de 

03 (três) anos. 

 Os membros do CNF serão escolhidos juntamente com a DNE e deverão efetivar sua 

inscrição juntamente com a chapa que concorrerá à DNE. 

 As inscrições serão homologadas somente com o preenchimento completo do 

formulário ANEXO B, segundo as orientações oferecidas no formulário, e verificando-se que 

todos os inscritos na chapa são sócios desta sociedade com anuidade de 2022 quitada. 

 

 
2- DO CRONOGRAMA 

 

 O cronograma para a execução de todo o processo eleitoral é o seguinte: 
 
 

DATA/ 

PERÍODO 

 

ATIVIDADES LOCAL 

14/03/2022 Abertura do processo eleitoral 
http://www.sbembrasil.org.br/sbem 

brasil/index.php/eleicoes 

15/03 a 

15/04/2022 

Inscrições das chapas para a 

DNE/CNF e inscritos para o CNE 
eleicoes@sbembrasil.org.br 

15/03 a 

03/05/2022 

Prorrogação de inscrição para 

compor o CNE 
eleicoes@sbembrasil.org.br 

20/04/2022 
Divulgação das chapas inscritas pela 

comissão eleitoral 

http://www.sbembrasil.org.br/sbem 

brasil/index.php/eleicoes 

21/04 a 

22/04/2022 
Interposição de recursos eleicoes@sbembrasil.org.br 

25/04/2022 Avaliação dos recursos --- 
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26/04/2022 
Homologação das chapas pela 

Comissão Eleitoral 
http://www.sbembrasil.org.br 

29/04/2022 
Divulgação das plataformas 

eleitorais pelas chapas junto aos 
sócios da SBEM, 

http://www.sbembrasil.org.br/sbem 

brasil/index.php/eleicoes 

05/05 a 

20/05/2022 
Votação 

http://www.sbembrasil.org.br/sbem 

brasil/index.php/eleicoes 

22/05/2022 
Apuração dos votos e divulgação dos 

Resultados 

http://www.sbembrasil.org.br/sbem 

brasil/index.php/eleicoes 

23/05 e 

24/05/2022 
Interposição de recursos eleicoes@sbembrasil.org.br 

25/05/2022 Avaliação dos recursos --- 

26/05/2022 
Homologação e divulgação da chapa 

Eleita 

http://www.sbembrasil.org.br/sbem 

brasil/index.php/eleicoes 

15/07/2022 
Assembleia de posse da nova DNE, 

CNF e CNE 
XIV ENEM – EVENTO ONLINE 

 

De acordo com o Estatuto da SBEM, caso nenhuma chapa venha a se inscrever 

atendimento à convocação feita pela Comissão Eleitoral por este Edital, a escolha da DNE, 

da CNE e do CNF deverá ser efetuada pela Assembleia Geral Ordinária, durante o Encontro 

Nacional de Educação Matemática (ENEM) imediatamente posterior à data do edital de 

convocação. 

 

 
Brasília, 11 de março de 2022. 

 

 
Comissão Eleitoral 

 

Fátima Peres Zago de Oliveira (Representando a DNE) 

                               Marta Élid Amorim Mateus (Diretor Regional Sergipe) 

Reginaldo Fernando Carneiro (Membro do GT 07) 
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ANEXO I 

 

 
MEMBROS DA COMISSÃO EDITORIAL NACIONAL (CNE) DA SBEM (2019-

2022) 
 

 

 

ALEX JORDANE DE OLIVEIRA 
 

1° Mandato ES 

ANDRÉ LUIS TREVISAN 
 

1° Mandato PR 

ANTONIO CARLOS FONSECA PONTES 
  

2° Mandato SP 

CARLOS AUGUSTO AGUILAR JÚNIOR 
 

1° Mandato RJ 

CLÉLIA MARIA IGNATIUS NOGUEIRA 
 

1° Mandato    PR 

DAVID ANTONIO DA COSTA 
 

2° Mandato SC 

FERNANDA MALINOSKY COELHO DA ROSA 
 

1° Mandato MS 

GILDA LISBÔA GUIMARÃES 
 

1° Mandato PE 

GERALDO EUSTÁQUIO MOREIRA - DNE / COORDENADOR 

 
1° Mandato DF 

JANETE BOLITE FRANT 
 

1° Mandato  
RJ 

JOÃO ALBERTO DA SILVA 
 

1° Mandato RS 

JONEI CERQUEIRA BARBOSA 
 

1° Mandato BA 

MÁRCIA CRISTINA DE COSTA TRINDADE CYRINO 
 

2° Mandato PR 

MARIA AUXILIADORA VILELA PAIVA 
 

2° Mandato ES 

MILTON ROSA 
 

1° Mandato MG 

PAULO AFONSO LOPES DA SILVA 
 

2° Mandato RJ 

ROMARO ANTONIO SILVA 
 

1° Mandato AP 

SINTRIA LABRES LAUTERT 
 

1° Mandato PE 

SUZI SAMÁ PINTO 
 

1° Mandato RS 

   

 


